
Indsættelses Gildehal 2. Gilde 
d. 19. april 2016. 
 
Gildemester Britta bød velkom-
men med ordene: ”Denne gilde-
hal første gang efter vores gil-
deting, bliver kaldt indsættel-
sesgildehal, fordi der skal skif-
tes på ledelsesposterne, hvis 
der har været udskiftning. Det 
har vi haft i år. De, der var med 
fra starten og mente at vi skulle 
have dette kvindegilde, er sta-
dig af den overbevisning, at det 
var det rigtige, vi tænkte. Vi har 
nu nogle år på bagen. Vi har 
fået nye gode gildebrødre med 
og tiden begynder, at der skal 
ske skifte i kulisserne. Dette for 
at vi kan forny os i en glidende, 
naturlig afløsning, som også er 
en del af vores personlige ud-
vikling og meget 2. gildes udvik-
ling. 
I henhold til vores gildeting d. 
19. marts, skal vi i aften ind-
sætte ny gildekansler. Det bety-
der, at vi skal sige tak til Nina 
for hendes indsats som gilde-
kansler i de forgangne 4 år og 
velkommen til Birgit som ny gil-
dekansler” 

 

Efter Brittas gildemestertale 
holdt Hanne 5 minutters Sct. 
Georg for os. Hanne talte om 
foråret: 
”Forår er blomstrende anemo-
ner, grene, der springer ud, my-
retuens liv, fuglesang og alle de 
grønne spirer og blade. Luften 
bliver varmere, lyset varer læn-
gere og alle skal ud og mærke 
foråret. Det er fascinerende, 
hvor travlt naturen har om for-
året. Årets gang i naturen skær-
per sanserne, vi taler om foran-
dringerne og hvad der sker 
derud.  
Der sker også noget med vi 
mennesker, når vejrudsigten for 
i morgen er solskin og tempera-
turer op til tolv grader. Med an-
dre ord: Den søde tid er lige om 
hjørnet. Men hvad sker der 
egentlig med os, når foråret gør 
os kåde, lystne og giver os 
overmenneskelig energi? En 
hjerneforsker forklarer: Lyset 
forstyrrer hjernes hormon kon-
centration og signalmolekyler 
og giver os dermed mere energi 
Og hvad skal vi gøre af al den 
energi – det kildrende energi-
overskud, kan være svær at 
styre for vinterblege danskere. 
Der er ikke andet at sige end: 
Nyd det! Livet er ikke en rejse 
mod graven, hvor man skal nå 
sikkert frem i pæn og velbevaret 
krop, men man skal derimod 
komme fræsende sidelæns ind, 
fuldstændig brugt op, total slidt 



ned, mens man råber højt: 
WAUW, sikke en tur” 
 
Efter Gildehal og spisning 
havde vi en runde, hvor vi hørte 
nyt fra diverse udvalg. 
 
AMS skriver 


